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Åndsfrihed i samfund og kirke

´Er der brug for mere åndsfrihed i 
kirken?

´Var indførelsen af et ritual i 
folkekirken for vielse af homofile et 
udtryk for åndsfrihed?



Luther (1483-1546)
2 regimentelæren
´ Det verdslige regimente

´Her regerer sværdet 
og tvangen

´Gud har det 
overordnede 
herredømme, men 
folket må selv finde ud 
af at skabe en orden, 
der passer til 
samtidens 
udfordringer

´ Det åndelige regimente
´Her regerer kun ordet
´Gud regerer over 

hjerterne, men uden 
brug af tvang og magt



3 ”stænder” 
– funktioner, der lapper ind over hinanden

´ Staten
´ Syndefaldsordning -

blev nødvendig 
med syndefaldet

´ Kirken
´ Skaberordning
´ Korrumperet af 

syndefaldet

´ Familien
´ Skaberordning
´ Skolen er 

forældrenes 
forlængede arm



Åndsfrihed i samfund og kirke

´Hvordan har vi forvaltet arven fra 
Luther?



Folkekirken – og åndsfrihed

I samfundet:
´ Grundloven
´ §4 ”Den evangelisk–lutherske 

kirke er den danske folkekirke 
og understøttes som sådan af 
staten”

´ § 67 Religionsfrihed
´ § 78 Foreningsfrihed
´ § 79 Forsamlingsfrihed
´ Til sammen: Åndsfrihed

I folkekirken
´ Ikke en forening
´ En kirke!
´ Grundlag og ramme er Bibel 

og Bekendelse
´ Åndsfrihed eller 

Helligåndfrihed?



Folkekirken – og åndsfrihed

´ Folkekirken
´ Hvem bestemmer over 

hvad?
´ Er løsningen en 

adskillelse af kirke og 
stat?

´ Eller en kirkeforfatning?



Samtale

´Hvad tænker du om, at afskaffelsen 
af store Bededag som helligdag –

´I et samfundsperspektiv?
´I et åndsfrihedsperspektiv?
´I et kirkeperspektiv?
- Et eksempel på, hvordan tingene er 
blandet sammen!



ELN – Evangelisk Luthersk Netværk
- en kamp for sandhed og kærlighed

´Som lutherske kristne sætter vi Bibelens autoritet 
højt. Men hvad når Bibelen opleves aldeles ukorrekt 
og forældet i forhold til vores samtid og kultur? Skal 
ELN og vores lokale menigheder glide af på de 
ubekvemme sandheder, så vi sænker tærsklen for 
dem, der vil ind i kirken? Eller kan vi holde fast i 
Bibelen og være en frimodig kirke, der er sammen 
for sandhed og kærlighed?

´Børge Haahr Andersen, pastoral vejleder i ELN



ELN – kamp for sandhed og kærlighed

1. Den bibeltro position: Bibelen alene er autoritet for tro, 
lære og liv

2. Medfører et:
a)Ja til en skabelsens Gud uafhængig af os, 
b)Ja til til inkarnationen (Kristus kommet i kødet), 
c)Ja til Jesu stedfortrædende straflidelse
d)Ja til Jesu legemlige opstandelse

3. Et ja til en dobbelt udgang efter døden
´ Kristus er Guds søn og menneske i en unik enhed
´ Påskebegivenheden for 2000 år siden er fundamentet



Hvad er vi oppe imod?

´ Troels Engberg-Pedersen og Lene Kock
´ Dr. Phil og dr. Theol. Professorer emeriti

´ KD 21.12.2022

´ ”Vi er begge videnskabspersoner 
og mener ikke, at en moderne 
kristen tro kan have et indhold, 
der ikke anerkender den 
evidensbaserede 
naturvidenskab.”

´ ”Gud gjorde ingenting. Jesus var 
ikke Guds søn. Han genopstod 
ikke fra de døde. Og det kommer 
vi heller ikke til.”



Hvad er vi oppe imod?

Kaj Mogensen:
´ Frelse eller fortabelse

´ Bog 2012

Lars Sandbeck:
´ Alle mennesker er 

allerede kristne. - Også 
selvom de ikke ved det

´ KD 18.02.2023



Hvad er vi oppe imod?

´ Svend Løbner
´ Journalist, forfatter og mangeårig skribent på Udfordringen

´ ”Den kosmiske Kristus”
´ Ud fra religiøse fællestræk 

og oversete afsnit i Bibelen 
fortæller jeg om en kosmisk 
Kristus, der har tilvejebragt 
en universel frelse i tre 
dimensioner for alle 
mennesker.
´ Prædikenen er holdt i Oure Baptistkirke den 28. 

august 2022.



En kamp for sandhed og kærlighed

´ Gal 1,6-9
´ Jeg undrer mig over, at I så hastigt lader jer vende bort fra 

ham, som kaldte jer ved Kristi nåde, til et andet 
evangelium, som slet ikke er et evangelium; der er bare 
nogle, som forvirrer jer og søger at forvrænge Kristi 
evangelium. Men om så vi selv eller en engel fra himlen 
forkyndte jer et andet evangelium end det, vi har forkyndt jer, 
forbandet være han. Som vi allerede har sagt, siger jeg nu 
igen: Hvis nogen forkynder jer et andet evangelium end det, I 
tog imod, forbandet være han.



Hedensted-sagen – og åndsfriheden
´ ”Men han føler sig ikke længere 

velkommen i kirken, fordi der er blevet 
ansat en præst, der ikke vil vie 
homoseksuelle og fraskilte.”

´ ”Jeg synes, at Hedensted Kirke er blevet 
en sort kirke. Vi lever i 2023, og de her 
middelalderlige skrifter, er det dem, der 
skal fortælle, hvordan vi skal leve i dag? 
Det er forfærdeligt”

´ ”Jeg forstår ikke, hvis folk ikke føler sig 
velkomne. Vi har lagt vægt på, at alle 
skulle være lige velkomne, og i og med 
at vi har tre præster, så burde det ikke 
være noget problem at finde en præst, 
man kan samarbejde med, så det er lidt 
uforståeligt for mig”
´ Kjell Palmelund, 

menighedsrådsformand

DR.DK 15.1.2023



Skal der være åndsfrihed i folkekirken? 

´ Ja, for den er under grundloven. Folketinget er kirkens 
synode!

´ Nej, I kirken er der noget, der er sandt og noget der er 
falsk.

´ Mig er givet al magt i himlen og på jorden! Gå derfor 
hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I 
døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn 
og idet  I lærer dem alt det, som jeg har befalet jer. Og 
se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende.


